
LICHTSTOET 1996

Met het thema ‘Hoeilaartse sprookjes’ kon 
de Lichtstoet opnieuw alle richtingen uit. 
Vooral voor de grotere groepen met veel 
kinderen was dit een dankbaar thema, zo 
bleek uit de uitwerking van de wagens en 
vooral de vele figuranten die mooi verkleed 
de praalwagens volgden. 

Toch bleven de voorbije jaren ook een 
aantal kleinere verenigingen enthousiast 
deelnemen. Dynamo Wijndaal was al voor 
de 21ste keer van de partij en ook Radio 
Zoniën kon, met 15 deelnames, intussen 
een groot aantal lichtstoet-anekdotes 
optekenen. 

De werkgroep Lichtstoet, met bezieler 
van het initiatief Miel Taymans op kop, 
bleef zich inzetten om de deelnemende 
verenigingen te ondersteunen waar 
mogelijk. Liefst van al kwam Miel 
waarschijnlijk ’s avonds in de gemeentelijke 
loods een kijkje nemen om de vorderingen 
bij de bouw van de praalwagens op de 
voet te volgen. En telkens weer kon hij 
uit z’n eigen rijke ervaring putten om de 
actievelingen met de nodige humor wat 
tips te geven en te blijven aansporen om er 
het beste van te maken.

De Scouts pakte uit met het Jungle Book, 
één van de weinige praalwagens waar we 
tot nu toe geen enkele foto van terugvonden. 
De Sint-Clemensschool zocht inspiratie bij 
de Indianen en won.  De Chiro pakte uit met 
Alice in Wonderland en Dynamo verwees de 
trosrups naar de sprookjesboeken.

“Voor de derde opeenvolgende maal wint de Sint-Clemensschool. Met amper een half puntje verschil werd de Scouts 
met ‘Jungle Book’ geklopt. Het thema “Hoeilaartse Sprookjes” zorgde voor een korte maar inhoudelijk bijzonder verzorgde stoet 

van topniveau. Het is verbazingwekkend welke creativiteit aan de dag gelegd wordt.” (De Serrist)

LICHTSTOET 1997

10 DEELNEMERS
• Chiro Hoeilaart
• De Egeltjes
• Dynamo Wijndaal
• Koninklijke Harmonie Vooruitgang, Nut en 

Vermaak
• Motorclub Overijse
• Radio Zoniën
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Toneelgroep Tros
• Vrije Sint-Clemensschool
• Werkgroep lichtstoet

UITSLAG
• 1ste prijs: Vrije Sint-Clemensschool
• 2de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 3de prijs: Chiro Hoeilaart

Prijs van de Handelaars
• 1ste prijs:  Chiro Hoeilaart
• 2de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 3de prijs: Vrije Sint-Clemensschool  

Omdat de Sint-Clemensschool voor de derde keer op rij 
wint, is de wisselbeker definitief hun eigendom.

“De Hoeilaartse Lichtstoet, nog nooit zo lang, zo beweerden de organisatoren, reed zaterdagavond voor een zelden geziene massa kijklustigen 
door de straten van het centrum. Het was dit jaar geen zuiver Hoeilaartse Lichtstoet, want er kwamen ook praalwagens uit Jezus-Eik,  de druivenstoet 

van Overijse en zelfs de Sint-Rochusommeganck van Huldenberg. Op 18 deelnemende groepen waren er 8 niet uit eigen dorp” (De Serrist) .

De Sint-Rochusommeganck, die om de 
drie jaar doorgaat in Huldenberg, zorgde 
in 1997 voor extra praalwagens die 
stroomopwaarts gereisd kwamen om de 
Lichtstoet wat meer gestalte te geven.

Voor dit 50ste Druivenfestival, ook het 
thema van de stoet, werden alle registers 
opengetrokken. 

De traditionele verjaardagstaart die bij 
zo’n verjaardag hoort, werd ons deze keer 
opgediend door de jongens en meisjes van 
de Chiro. Niet alleen taart was er maar ook 
de champagne uit een mega-magnumfles 
stroomde overvloedig.  En dat allemaal 
vanop een paddestoel… dat kon alleen 
maar in smurfenland gebeuren. 

De Scouts en hun Chinese draken wonnen 
deze keer verdiend de prijs voor beweging 
en levendigheid. 

Radio Zoniën had een klad autochtone 
geesten samengebracht en ze griezelden 
er op los. Phobos noemde haar bijdrage 
’Kakafonie’.

Nieuwkomer Rodenbachfonds bracht een 
brok Griekenland naar Hoeilaart. Met de 
Egeltjes die nu ook al een paar jaar van de 
partij waren, kwamen we dan weer terecht 
in Venetië aan de Ijse.

De deelname van de ’Muzikale Doenders’ 
zou dat jaar de basis leggen voor een totaal 
nieuwe muzikantengroep. Nog een jaartje 
geduld.

1997 is ook het eerste jaar dat de Hoeilaartse 
Motoclub de stoet opent.

17 DEELNEMERS
• Café ‘t Steentje Huldenberg
• Chiro Hoeilaart
• De Egeltjes 
• De Jonge Druivelaar ism Werkgroep 

Lichtstoet
• Dynamo Wijndaal
• Jeugdhuis Phobos
• Jeugdkring Huldenberg
• Koninklijke Fanfare Zoniëngalm  

Jezus-Eik
• Motoclub Hoeilaart
• Motoclub Overijse
• Muzikale Doenders
• Radio Zoniën
• Rodenbachfonds
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Toneelgroep Tros
• Vriendenkring Zavelenborre
• Vrije Sint-Clemensschool

UITSLAG
• 1ste prijs:  Chiro Hoeilaart
• 2de prijs: Vrije Sint-Clemensschool
• 3de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 4de prijs: Radio Zoniën
• 5de prijs: De Egeltjes 
• 5de prijs: De Jonge Druivelaar ism 

werkgroep lichtstoet

Prijs Thema-Uitwerking:
Chiro Hoeilaart
Prijs Beste niet-Hoeilaartse deelnemer: 
Café ‘t Steentje Huldenberg 
Prijs Licht
Vrije Sint-Clemensschool
Prijs Beweging en Levendigheid + Sympathiekste Groep
Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
Prijs Kledij:
Radio Zoniën
Prijs Muziek:
Muzikale Doenders
Prijs beste decor: 
Jeugdgroep Harmonie Vooruitgang, Nut en Vermaak

Prijs van de Handelaars
• 1ste prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 2de prijs: Vrije Sint-Clemensschool
• 3de prijs: Chiro Hoeilaart

Vriendenkring ZavelenborreDe Jonge Druivelaar en Werkgroep LichtstoetNero’s Muzikanten

Motoclub OverijseRadio ZoniënChiro

Scouts en GidsenSint-ClemensschoolChiro

De EgeltjesDynamo WijndaalSint-Clemensschool

Radio ZoniënDynamo WijndaalSint-Clemensschool

ChiroSint-ClemensschoolSint-Clemensschool


